๗. เสฏฐธัมมปญหา ๑๗
พระราชาตรัสถามวา "พระผูเปนเจานาคเสน พระพุทธพจนนี้ พระผูมีพระภาคเจาแมตรัสแลว
วา 'ดูกอนวาสิฏฐโคตร ธรรมนั่นเทียวเปนของประเสริฐสุดในชนนั้น ในทิฏฐธรรม คือ ภพเห็นประจักษนี้
นั่นเทียวดวย ในภพอันสัตวพึงถึงในเบื้องหนาพรอมเฉพาะดวย' ดังนี้, สวนคฤหัสถเปนอุบาสก เปน
โสดาบัน ปดอบายไดแลว มีทิฏฐิบรรลุแลว ทราบแจงศาสนาแลวดวยใจ ยอมไหว ยอมลุกรับภิกษุบา ง
สามเณรบาง ที่ยังเปนปุถุชน ถาพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 'ดูกอนวาสิฏฐโคตร ธรรมนั่นเทียว เปน
ของประเสริฐสุดในชนนั้น ในทิฏฐธรรมคือภพเห็นประจักษนนี้ นั่ เทียวดวย ในภาพอันสัตวพึงถึงในเบื้อง
หนาพรอมเฉพาะดวย' ดังนี้, ถาอยางนั้น คําที่วา 'คฤหัสถเปนอุบาสกเปนโสดาบัน ปดอบายไดแลว
มีทิฏฐิบรรลุแลว รูแจงศาสนาแลวดวยใจ ยอมไหว ยอมลุกรับภิกษุบา ง สามเณรบาง ที่ยังเปนปุถุชน'
ดังนี้ นั้นเปนผิด. ถาคฤหัสถเปนอุบาสก เปนโสดบัน ปดอบายไดแลว มีทิฏฐิบรรลุแลว รูแจงศาสนา
ดวยใจ ยอมไหว ยอมลุกรับ ภิกษุบาง สามเณรบาง ที่เปนปุถุชน, ถาอยางนัน้ คําทีว่ า 'ดูกอนวาสิฏฐ
โคตรธรรมนั่นเทียว เปนของประเสริฐสุดในชนนัน้ ทั้งในทิฏฐิธรรมและอภิสัมปรายะ' ดังนี้ แมนนั้ ก็เปน
ผิด. ปญหาแมนี้สองเงื่อน มาถึงพระผูเปนเจาแลว, พระผูเปนเจาพึงขยายใหแจงชัดเถิด."
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจา แมทรงภาสิตพระพุทธพจนนี้ แก
มาณพผูเหลากอวาสิฏฐโคตรวา 'ดูกอนวาสิฏฐโคตร ธรรมนั่นเทียว เปนของประเสริฐสุดในชนนั้น ทั้ง
ในทิฏฐิธรรมดวย ในอภิสัมปรายะดวย' ดังนี,้ อนึ่ง คฤหัสถเปนอุบาสกเปนโสดาบัน ปดอบายไดแลว
มีทิฏฐิบรรลุแลว รูแจงศาสนาดวยใจยอมไหว ยอมลุกรับ ภิกษุและสามเณรที่เปนปุถุชน ก็แตวา เหตุใน
ปญหานั้นมีอยู, เหตุนั้นอยางไร? ธรรมทั้งหลายที่กระทําใหเปนสมณะของสมณะยีส่ ิบ เพศทั้งหลาย
สองดวย เหลานี้ซึ่งเปนเหตุใหพระสมณะเปนผูควรไหวและลุกรับและความนับถือและบูชา, ธรรม
ทั้งหลายทีก่ ระทําใหเปนสมณะของสมณะยี่สิบ และเพศทั้งหลายสองอยางไร? คือ นิยมประเสริฐที่สุด
ไดแกความมุงตอพระนฤพานหนึ่ง นิยมเลิศ คือ นิยมในพระอรหัตหนึ่ง ความประพฤติหนึ่ง ธรรมเครื่อง
อยูหนึ่ง ความสํารวมหนึ่ง ความระวังหนึ่ง ความอดทนหนึ่ง ความเปนผูยินดีในธรรมอันงาม คือ ความ
เปนผูเรียบรอยหนึ่ง ความประพฤติในความเปนผูเดียวหนึ่ง ความยินดียิ่งในความเปนผูเดียวหนึ่ง
ความหลีกออกเรนอยูหนึ่ง หิริโอตตัปปะหนึ่ง ความเพียรหนึ่ง ความไมประมาทหนึ่ง ความสมาทาน
สิกขาหนึ่ง อุทเทสความเรียนพระบาลีหนึง่ ปริปุจฉา ความเรียนอัฏฐกถาและฎีกาหนึ่ง ความยินดียิ่งใน
ศีลคุณเปนตนหนึ่ง ความเปนผูไมมีอาลัยหนึ่ง ความเปนผูกระทําสิกขาบทใหบริบูรณหนึ่ง, ความทรง
ผากาสาวะไวหนึ่ง ความเปนผูมีศีรษะโลนหนึ่ง; ธรรมทัง้ หลายกระทําใหเปนสมณะของสมณะยี่สบิ
และเพศทั้งหลายสองเหลานีแ้ ล. อุบาสกโสดาบันคิดวา 'ภิกษุมาสมาทานคุณทั้งหลายเหลานี้ ประพฤติ

อยู, ภิกษุนนั้ เพราะความที่ธรรมทั้งหลายเหลานั้น เปนของไมบกพรอง เพราะความทีธ่ รรมทั้งหลาย
เหลานั้น เปนของเต็มบริบูรณแลว เพราะความที่ธรรมทัง้ หลายเหลานัน้ เปนของถึงพรอมแลว เพราะ
ความที่ธรรมมาตามพรอมแลว ดวยธรรมทั้งหลายเหลานั้น เธอหยั่งลงสูอเสขภูมิ อรหันตภูม,ิ เธอหยั่ง
ลงสูภูมิอื่นที่ประเสริฐ, เธอมาตามพรอมแลวดวยพระอรหัต' จึงควรไหว ควรลุกรับ, อุบาสกโสดาบัน
คิดวา "ภิกษุนนั้ เขาถึงความเปนผูเสมอดวยพระขีณาสพทั้งหลาย, ความถึงพรอมนั้นของเราไมม'ี จึง
ควรไหว ควรลุกรับ ภิกษุที่เปนปุถุชน, อุบาสกโสดาบัน คิดวา 'ภิกษุนนั้ เขาถึงบริษทั เลิศ เรามิไดเขาถึงที่
นั้นแลว' จึงควรไหว ลุกรับ ภิกษุที่เปนปุถุชน, อุบาสกโสดาบัน คิดวา 'ภิกษุนนั้ ยอมไดเพื่อจะฟงปาฏิ
โมกขุทเทส เรายอมไมไดเพื่อจะฟงปาฏิโมกขุทเทสนัน้ ' จึงควรไหว ลุกรับ ภิกษุที่เปนปุถุชน, อุบาสก
โสดาบัน คิดวา 'ภิกษุนนั้ ยังกุลบุตรทั้งหลายอื่นใหบวชใหอุปสมบท ยังศาสนาของพระพุทธเจาผูชนะ
แลวใหเจริญ เรายอมไมไดเพื่อจะกระทํากิจทั้งสามนั้น' จึงควรไหวควรลุกรับ ภิกษุทเี่ ปนปุถุชน, อุบาสก
โสดาบัน คิดวา 'ภิกษุนนั้ เปนผูกระทําใหบริบูรณในสิกขาบททั้งหลายไมมีประมาณ เราไมไดประพฤติ
ในสิกขาบททัง้ หลายเหลานัน้ ' ดังนี้ จึงควรไหว ควรลุกรับ ภิกษุที่เปนปุถุชน, อุบาสก โสดาบัน คิดวา
'ภิกษุนนั้ เขาถึงแลวซึ่งเพศแหงสมณะ ตั้งอยูในความประสงคของพระพุทธเจา เราหลีกไปแลวสูท ไี่ กล
จากเพศนั้น' ดังนี้ จึงควรไหว ควรลุกรับ ภิกษุที่เปนปุถุชน, อุบาสกโสดาบัน คิดวา 'ภิกษุนนั้ มีขนใน
รักแรรุงรังแลว มิไดหยอดประดับมีกลิ่นแหงศีลฉาบทาแลว สวนเราเปนผูยนิ ดียิ่งในการประเทืองผิว
และประดับ' ดังนี้ จึงควรไหว ควรลุกรับ ภิกษุที่เปนปุถุชน, ก็อุบาสกโสดาบัน คิดวา 'ธรรมทั้งหลายที่
กระทําใหเปนสมณะยี่สิบ และเพศเหลานัน้ ใด ธรรมทั้งหลายแมทั้งปวงเหลานี้ ยอมมีพรอมแกภกิ ษุ
ภิกษุนนั้ นัน่ เทียว ยอมทรงธรรมทั้งหลายเหลานั้นไว ยังกุลบุตรทั้งหลายแมอื่นใหศกึ ษาอยูในธรรม
ทั้งหลายเหลานั้น นิกายเปนที่มา และความยังกุลบุตรใหศึกษานั้นของเราไมม'ี ดังนี้ จึงควรไหว ควรลุก
รับภิกษุที่เปนปุถุชน.
ขอถวายพระพร เออก็ ราชกุมารเรียนวิทยาศึกษาธรรมเนียมของกษัตริยในสํานักแหงปุโรหิต,
โดยสมัยอืน่ ราชกุมารนัน้ ไดอภิเษกแลว จึงควรไหว ควรลุกรับอาจารย ดวยความดําริวา 'ปุโรหิต นีเ้ ปน
อาจารยใหศึกษาของเรา" ดังนี้ ฉันใด; อุบาสกโสดาบัน คิดวา 'ทานผูด ํารงวงศ เปนผูยังกุลบุตรให
ศึกษา ดังนี้' จึงควรไหว ควรลุกรับ ภิกษุที่เปนปุถุชน ฉันนั้นนั่นเทียวแล. เออก็ บรมบพิตรจงทรงทราบ
ความที่ภูมิของภิกษุเปนของใหญ ความทีภ่ ูมิของภิกษุเปนของไพบูลย ไมมีภูมิอื่นเสมอนั้นโดยปริยายนี้
: ถาอุบาสกโสดาบันกระทําใหแจงซึ่งพระอรหัต, คติทั้งหลายสองเทานัน้ ไมมีคติอื่น ยอมมีแกอุบาสก
ผูกระทําใหแจงพระอรหัตนั้น คือ: อุบาสกผูอ รหันตนนั้ พึงปรินิพพานบาง พึงเขาไปถึงความเปนภิกษุ
บาง ในวันนั้นทีเดียว; เพราะวาภูมขิ องภิกษุนี้ใด ภูมิของภิกษุนนั้ เปนบรรพชาไมเขยื้อน เปนของใหญ
บริสุทธิ์สูงยิ่ง."

ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ปญหาไปแลวโดยญาณ พระผูเปนเจาผูมีความรูยิ่ง มีกําลังคลี่คลาย
ออกดวยดีแลว, บุคคลอื่นนอกจากทานผูม ีความรูเชนพระผูเปนเจา ไมอาจเพื่อจะคลี่คลายปญหานี้
ออกใหแจงชัดอยางนีไ้ ดแล."

